Jak chronić patenty i znaki
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W Austrii ochronę własności intelektualnej i przemysłowej reguluje wiele szczegółowych przepisów prawa.
Określają m.in. zakres i okres ochrony.

Prawo własności
(Urheberrecht, UrhG)
Stanowi istotny wyjątek wśród innych przepisów ochrony własności intelektualnej, gdyż nie wymaga
meldowania, rejestracji przedmiotu ochrony. W przeciwieństwie do patentu nie chroni pomysłu, lecz konkretną
formę produktu. Prawo własności nie wygasa przez ok. 70 lat po śmierci ostatniego właściciela.

Prawo do marki
(Markenrecht, MSchG)
Marka to znak charakterystyczny przedsiębiorstwa, który pozwala odróżnić jego produkty od towarów innych
ﬁrm. Prawo do marki przyznawane jest na 10 lat, może jednak być nieskończenie wiele razy przedłużane o
kolejne dekady. Marki mogą przyjmować różne formy, np. czysty tekst, graﬁka, graﬁka z tekstem, dźwięk, formy
trójwymiarowe.
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Prawo patentowe
(Patentrecht, PatG)
Aby opatentować wynalazek, musi on spełniać cztery warunki: produkt musi być nowy, zostać stworzony w
wyniku działalności innowacyjnej, być użyteczny, a pomysł i tajniki produkcji muszą być ujawnione. Przyznanie
patentu na dany produkt nie jest jednoznaczne z udzieleniem wyłączności na używanie produktu. Prawo
patentowe obowiązuje tylko wewnątrz kraju, to oznacza, że ochrona nie rozciąga się poza granicę państwa.

Prawo użytkowe
(Gebrauchsmusterrecht, GMG, tzw. "kleines Patent")
To „mały patent“, dla którego udzielenia nie jest konieczne osiągnięcie wysokiego poziomu innowacyjności, jak w
przypadku zwykłego patentu.

Prawo ochrony typograﬁi mikrochipów (Halbleiterschutz, HlSchG)
Ten szczególny przepis chroni trójwymiarową strukturę mikroelektronicznych półprzewodników (topograﬁę
chipów). Chroniona jest wyłącznie konkretna forma/kształt półprzewodnika. Poza ochroną pozostaje natomiast
koncept, metody i systemy produkcji, zastosowana technologia i zapisane informacje. Aby zapewnić ochronę
informacji tajnych, dostęp może zostać częściowo ograniczony poprzez zaopatrzenie niektórych elementów
opisem „poufne”. Ochrona trwa maksymalnie 10 lat.

Prawo ochrony gatunków
(Sortenschutz, SortSchG)
Szczególne prawo ochrony gatunków roślin, dla których nie obowiązuje prawo patentowe. Chronione są:
produkcja, sprzedaż, wywóz, import, magazynowanie. Okres ochrony wynosi 25 lat (dla ziemniaków i chmielu 30
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lat). Rejestracja odbywa się w Urzędzie Federalnym Bezpieczeństwa Żywienia (Bundesamt für
Ernährungssicherheit).

Certyﬁkaty ochronne
(Schutzzertiﬁkate, SchZG - Arzneimittelpatente)
Patenty na leki oraz środki ochrony roślin przyznawane są na pięć lat.

Prawo ochrony pierwowzoru (Geschmacksmusterrecht, MuSchG)
Chroniony jest wygląd produktu (design), maksymalnie przez 25 lat. Ochrona przydzielana jest na pięć lat i może
być pięciokrotnie przedłużana.
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